
Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. 

 

 

Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., σε απάντηση της υπ΄αριθμ. 2503/18.11.2020 επιστολής της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και στο πλαίσιο ορθής ενημέρωσης του επενδυτικού 

κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα ως προς την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και την 

διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το Γ΄ Τρίμηνο του 2020, σε 

ενοποιημένη και μη βάση. 

Όπως είχε σημειωθεί στα δημοσιευθέντα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου για 

το Α’ Εξάμηνο 2020, η εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 από το Μάρτιο μέχρι και 

τον Ιούνιο του 2020 σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ελληνική 

Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της,  επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική 

δραστηριότητα του κλάδου της Υγείας κι αυτό είχε αντίστοιχη επίδραση στη θέση και τα 

αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Στο Γ΄ Τρίμηνο του 2020, η άρση των περιοριστικών μέτρων είχε ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου.   

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά Οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σε ενοποιημένη 

και μη βάση.  

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε €) 1/1-30/9/2020 1/1-30/9/2019 1/1-30/9/2020 1/1-30/9/2019 

Κύκλος εργασιών μετά από Rebate & 
Clawback 

54.860.893,18 53.193.855,35 71.964.357,16 71.435.510,63 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτ/των και 
αποσβέσεων (EBITDA) 

13.666.134,01 13.982.930,15 15.946.187,92 18.607.433,67 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 9.875.639,80 10.405.290,96 10.108.006,75 12.857.405,53 

Κέρδη προ φόρων 8.528.378,67 6.383.298,70 7.290.239,64 6.373.325,70 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε €) 1/7-30/9/2020 1/7-30/9/2019 1/7-30/9/2020 1/7-30/9/2019 

Κύκλος εργασιών μετά από Rebate & 
Clawback 19.369.002,08 17.073.800,91 25.471.264,24 22.264.332,69 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτ/των και 
αποσβέσεων 

5.335.170,72 4.181.158,94 6.815.668,42 4.940.010,60 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  4.051.002,65 2.961.408,31 4.882.541,48 3.000.468,68 

Κέρδη προ φόρων 4.090.849,35 -461.377,08 3.896.152,64 -1.315.577,64 



Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. 

 

Ο δανεισμός της εταιρείας έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω 

αποπληρωμής των προβλεπόμενων δόσεων του Ομολογιακού της δανείου, ενώ σε 

ενοποιημένο επίπεδο έχει μειωθεί περαιτέρω λόγω της αποεπένδυσης και επομένως της μη 

ενσωμάτωσης των δανείων της πωληθείσας θυγατρικής εταιρείας  ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.      

Η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα και διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης ικανές να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία τυχόν συνέχιση της πανδημίας και στο επόμενο έτος. 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε €) 30/9/2020 31/12/2019 30/9/2020 31/12/2019 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

33.041.156,57 30.602.263,03 35.735.667,63 34.111.311,87 

Δάνεια (Μακροπρόθεσμα & 
Βραχυπρόθεσμα) 

68.875.000,00 72.500.000,00 68.875.000,00 91.951.363,52 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, παρά τις δυσκολίες από την εφαρμογή και του 

δεύτερου lockdown από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα ως 

προς τη συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία και την εφοδιαστική 

λειτουργία του Ομίλου.  

 


